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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS LONDRINA 
DIRETORIA-GERAL - CAMPUS LONDRINA 

COORD. DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS -LD

 

EDITAL Nº 001/2021-PS-LD

INFORMAÇÕES PARA O ACOMPANHAMENTO DO SORTEIO DE PONTO

 

 

 

 

1. PLATAFORMA UTILIZADA PARA O SORTEIO DE PONTO
 
1.1 A transmissão do sorteio de ponto será realizada na plataforma Google Meet, nos dias e horários especificados
no item 4.
1.1.1 A par�cipação no sorteio de ponto é faculta�va.
1.1.2 O sorteio de ponto será gravado para fins de registro.
1.2 Para acesso à sala virtual é obrigatória a u�lização de uma Conta Google pertencente ao candidato.
1.2.1 O candidato poderá u�lizar uma conta já existente ou criar uma nova, e não será permi�do o acesso com conta
de terceiros.
1.2.2 Para criação de uma nova Conta Google, devem ser seguidas as instruções constantes no endereço
h�ps://support.google.com/accounts/answer/27441.
1.3 Além da Conta Google, o candidato deve providenciar o atendimento aos requisitos básicos para a u�lização da
plataforma Google Meet, conforme informações constantes na página
h�ps://support.google.com/meet/answer/7317473.
 
2. ACESSO À SALA VIRTUAL
2.1 O link para acesso à sala virtual para acompanhar o sorteio estão especificados no item 4.
2.3 Não será permi�do o acesso com conta de terceiros.
2.4 A entrada dos candidatos nas salas virtuais será permi�da com no máximo 5 minutos de antecedência ao início
do sorteio.
 
3. SORTEIO DE PONTO E TESTE DA PLATAFORMA
3.1 Para a realização do sorteio, será compar�lhada a tela de um representante da Subcomissão Permanente de
Concurso Público do Campus Londrina.
3.2. O ponto sorteado será publicado na página do certame, no endereço h�ps://portal.u�pr.edu.br/concursos.
 
 
4. DATA E HORÁRIO DO SORTEIO DE PONTO E DA PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO
4.1 Data: 12/11/2021
4.2 Horário: 8h
4.3 Link: h�ps://meet.google.com/vug-pwjr-ugr 

 

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) NATALIA LADEIRA FERREIRA DA

https://meet.google.com/vug-pwjr-ugr


08/11/2021 13:39 SEI/UTFPR - 2366660 - Informação

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2597770&infra_siste… 2/2

SILVA, PSICOLOGO-AREA, em (at) 08/11/2021, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília (according to
official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the
website) h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador (informing the verifica�on code) 2366660 e o código CRC (and the CRC code) A5F84EB6.

Referência: Processo nº 23064.035349/2021-56 SEI nº 2366660
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